
 

Trygg patientförflyttning innebär 
stora utmaningar, inte bara i specia-
liserade sjukhusmiljöer, utan även i 
operationssalarna.

Operationssalar är ofta fyllda till 
bristningsgränsen av personal och 
utrustning, något som innebär att 
vårdpersonalen många gånger 
tvingas arbeta i obekväma positio-
ner. När detta kombineras med de 
hetsiga situationer som emellanåt 
uppstår och behovet av att förflytta 
fysiskt sköra patienter ökar ska-
deriskerna för både patienter och 
personal. 

I många operationssalar lyfter, skju-
ter och drar läkare och vårdpersonal 
fortfarande patienterna manuellt när 
de måste flyttas, lyftas eller place-
ras i rätt läge för den kommande 
operationen.

Att lyfta och placera en sövd patient 
manuellt är tidskrävande och kräver 
större personalresurser.
Manuella lyft och förflyttningar inbe-
griper stora risker för påfrestningar 
på patientens hud och ökar även 
risken för incidenter som beror på 
missförstånd personalen emellan, 
olåsta bord och liknande.

Det pågår ofta olika lyft- och posi-
tioneringsaktiviteter på operations-
avdelningar och i operationssalar, 
exempelvis:

• Placering i sidoläge
• Placering liggande på mage
• Lyft av överkropp (t.ex. för 

 placering av dynor)
• Lyft av armar/ben
• Lyfta patienten från sängen till 

operationsbordet och tillbaka
• Lyft av patientens bäcken
• Lyft av ben efter ryggmärgs-

bedövning (patient sittande på 
kanten av operationsbordet)

• Lyfta och förflytta tunga patienter i 
allmänhet

En taklyftlösning från Guldmann 
 garanterar säker patienthantering 
och lämnar mer tid till vården. 

Dags för ett lyft på operationsavdelningen
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1.  GH3+ taklyft, 250–350 kg 
GH3 lyftmotor är kraftfull, mångsidig och kan 
installeras på alla arbetsplatser. Det finns 
ett otal funktioner att välja mellan, bland 
dem inbyggd våg, lyftstatistik och service-
information. GH3 har den mest avancerade 
manöverdosan med inbyggd LCD-skärm som 
på ett diskret sätt visar vikt och annan önskad 
information.

2.  Planlyftbygel, 350 kg
Stöd för horisontella lyft med oändliga möj-
ligheter för viktjustering. Kan användas med 
GH3-taklyftarna och tillhörande helkroppssele, 
antingen för engångsbruk eller i tvättbart tyg.

Passar för:
• horisontell förflyttning av patienter till/från 

exempelvis säng, bår, operationsbord etc.

3.  Positioneringssele
Positioneringsselen gör det möjligt att enkelt 
vända patienten till en sida eller till liggande 
ställning på t.ex. operationsbord. Användning 
av selen tillsammans med lyft förhindrar skjuv- 
och friktionsskador på patientens hud samt 
förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen.

4.  Sele med multistöd
En sele för användning i många situationer att 
lyfta en del av kroppen. Det är möjligt att an-
vända två Multi support selar samtidigt för att 
stödja en större kroppsyta. Multi supportselen 
kan användas i följande situationer: 

• Lyfta överkroppen för placering av dynor
• Lyfta höfterna för att placera ett lakan 

under patienten
• Lyfta, sänka och placera benen från 

sittande position på säng-/bordskant till 
ryggläge

• Lyft av armar/ben

Universalselen finns i en engångsversion i 
specialvävd polyester och i en återanvändbar 
version av (tvättbar) polyester för flergångs-
bruk.

5.  Repositioneringssele, 500 kg
En sele som kan placeras permanent i säng-
en som en del av sänglinnet. Den kan lämnas 
kvar i sängen så att den alltid är klar för 
användning och lättillgänglig för personalen.

Passar för:
• att flytta patienter till/från många olika ytor 

(säng, bår, golv m.m.)
• att vända patienter
• att ändra patienternas läge
• användning vid byte av sängkläder
• användning i samband med röntgenunder-

sökningar.

Repositioneringsselen finns i en engångsver-
sion i specialvävd polyester och en återan-
vändbar version av (tvättbar) polyester för 
flergångsbruk.
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